
ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH NA UDZIAŁ W KONKURSIE 

w III DZIELNICOWYM KONKURSIE KULINARNO-JĘZYKOWYM “ MasterChef”

.......................................

Imię i nazwisko dziecka

.......................................

Nazwa i adres szkoły

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojej córki/mojego syna w

Dzielnicowym konkursie kulinarno-językowym “MasterChef” organizowanym przez

Szkołę Podstawową im. Górników Polskich nr 173 w Warszawie. Znam i akceptuję zapisy 

regulaminu konkursu. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szkołę Podstawową nr 173 w Warszawie z

siedzibą przy ul. Trakt Brzeski 18, 05-077 Warszawa, danych osobowych moich i mojego

dziecka w celach i zakresie wynikających z organizacji konkursu zgodnie z

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Wyrażam/Nie wyrażam* zgody na publikowanie danych osobowych oraz wyników

uzyskanych przez moje dziecko na stronie internetowej SP 173 w Warszawie

www.sp173.waw.pl.

Wyrażam/Nie wyrażam* zgody na zamieszczenie przez organizatorów wizerunku

mojego dziecka utrwalonego podczas rozstrzygnięcia konkursu, którego było 

uczestnikiem, na stronie internetowej SP 173 w Warszawie www.sp173.waw.pl.



Zostałem/am poinformowany/a, że:

1. Administratorem danych mojego dziecka i moich jest Szkoła Podstawowa nr 173 im.

Górników Polskich w Warszawie 05-077 Warszawa ul. Trakt Brzeski 18.

2. Inspektor Danych Osobowych Szkoły Podstawowej nr 173 im. Górników Polskich w

Warszawie 05-077, ul. Trakt Brzeski 18: iod.wesola@edukompetencje.pl.

3. Dane uczestników będą przetwarzane w celu realizacji konkursu zgodnie z art. 6

ust. 1 lit. a Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej "RO-

DO"). Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji konkursu oraz je-

go promocji na stronach internetowych organizatora konkursu oraz przez okres wy-

nikający z przepisów prawa, w tym zwłaszcza związany z obowiązkiem archiwizacji

dokumentacji rachunkowej (dot. laureatów konkursu).

4. Ma Pani/ Pan prawo żądać dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia,

przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania.

5. Jeśli Pani/Pan uzna, że przetwarzając Państwa dane osobowe naruszono przepisy

RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych

Osobowych.

6. Pana/ Pani dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji mię-

dzynarodowej.

7. Pani/ Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym rów-

nież w formie profilowania.

8. Podanie danych osobowych Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka i wyrażenie zgody

na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.

.......................................................................
/data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego/

* Niepotrzebne skreślić 


